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Hagyományainknak megfelelően őszi hálaadási ünnepi istentisztelettel 
várjuk templomunkba a híveket szeptember 30-án, vasárnap 11 órától.  
A szószéki szolgálatot ifj. Bardócz-Tódor András lelkész végzi. 
 
Az ünnepi istentiszteleten az Úr asztalát megterítjük, rajta a rá emlékeztető 
jegyeket, a kenyeret és a bort helyezzük el. Az úrvacsora felvételére várjuk 
konfirmált unitárius testvéreinket. 
 

 
 
MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET 2018. SZEPTEMB ER 29-

ÉN (SZOMBATON) 12 ÓRÁTÓL 
 
Idén hagyományos nyárbúcsúztató gyülekezeti találkozónkra 2018. 
szeptember 29-én, szombaton kerül sor Magyarkúton, egyházi 
ingatlanunkban, a Fenyőliget Vendégházban. 
  
A találkozón a szokásnak megfelelően 12 órától istentiszteletet tartunk. Már 
a délelőtt folyamán bográcsozásra, szabadidős programokra kerül sor, ami 
lehetőséget ad a kötetlen együttlétre.  
 
Az esemény helyszínére vonattal a Nyugati Pályaudvarról a 8:07-kor, 9:07-
kor és 10:07-kor induló vonattal lehet eljutni. Leszállás Verőce állomáson, a 
menetidő 33 perc. Az állomásról gépkocsival elhozzuk az ezen három 
vonattal érkezőket. 
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 www.unitariusbudapest.hu   
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budapesti.unitarius@gmail.

com  
 

FACEBOOK: 
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Kriza János lelkész gondolatai az 
őszi hálaadás ünnepére 
  
Sík Sándor gyönyörű versét olvasva hangolom 
lelkem a hálaadás ünnepére. 
 
A mai világ embere elszokott a hálaadástól, mert 
úgy érezzük és gondoljuk, hogy minden a 
miénk, minden megillet bennünket. Az 
óriásplakátokon, képernyőkön villogó 
reklámszlogen: „mert megérdemled” – is ezt 
próbálja sugallni, mindenhez jogunk van, amit 
megszerzünk, mert ez egyedül a mi érdemünk.  
 
Mi vagyunk a világ urai, mindent mi irányítunk és 
minden felett mi rendelkezünk. Az ember ezt a 
világnézetet teljesen magáévá tette, életének 
részévé vált és elhiszi, hogy a föld csak érte 
terem, a nap csak érte süt, a testét működtető 
szív, amely százezret is dobban egy nap alatt, 
csak érte dobog. Életünk tele van azzal az 
elvárással, hogy a világ szolgáljon ki bennünket, 
örök időkre. 
 
Pedig ez a gondolkodásmód téves. Egy apró 
homokszem kerül az élet fogaskerekei közé és 
minden hirtelen megváltozik. Egy súlyos 
betegség, egy természeti katasztrófa, egy fájó 
veszteség hirtelen rádöbbenti az embert arra, 
hogy kiszolgáltatott a világnak, a világ erőinek 
és nem vagyunk urai teljes mértékben 
világunknak, életünknek, testünknek. Vajon 
szükségünk van katasztrófákra, hogy 
ráébredjünk arra az igazságra, hogy minden, az 
egész életünk: ajándék? 
 
Talán azért van ez így, mert többször gondolunk 
arra, hogy mi az, amink nincs, ami hiányzik, 
mint, hogy megbecsüljük azt, amink van. Az 
interneten találtam a következő írást, ha 
olvassuk, tálán elgondolkozunk azon, hogy mi 
az, amiért hálával tartozunk minden reggelen. 
 
– „Ha a hűtődben van ennivaló, van ruhád, hogy 
felöltözz, tető a fejed felett és egy ágy, amibe 
lehajthatod a fejed, akkor gazdagabb vagy, mint 
a világ összlakosságának a 75%-a. 
 
– Ha van egy kis pénzed a bankban, egy kevés 
a pénztárcádban, és van néhány fityinged a 
porcelán malackádban, akkor ahhoz a 8%-hoz 
tartozol, akik a leggazdagabbak a világon. 
 
– Ha reggel inkább egészségesen ébredtél, mint 
betegen, akkor sokkal jobb helyzetben vagy, 

mint az az 1 millió, aki nem fogja megérni a 
hétvégét. 
 
– Ha sohasem élted át a háború szörnyűségeit, 
a börtön magányát, a kínzókamra szenvedéseit, 
vagy sosem gyötört éhség, akkor sokkal jobban 
áll a szénád, mint 500 millió embernek a Földön. 
 
– Ha el bírsz menni a templomba anélkül, hogy 
zaklatásnak, letartóztatásnak, kínzásnak, 
megöletésnek lennél kitéve, akkor 
szerencsésebbnek mondhatod magad, mint 3 
milliárd ember a világon. 
 
– Ha a szüleid élnek és még mindig 
házasságban, akkor egy ritkaságszámba menő 
vagy, még itt a mi országunkban is. 
 
– Ha meg tudod fogni valakinek a kezét, meg 
tudsz ölelni valakit, vagy vállon tudsz veregetni 
valakit, akkor szerencsés vagy, mivel érintésed 
gyógyító hatású. 
 
– Ha meg ezt olvasod, akkor mondhatni, hogy 
szerencsés csillagzat alatt születtél, mert 2 
milliárd ember a világon még csak olvasni sem 
tud! 
 
– Ha mosolyogva felemeled a fejed és 
hálálkodsz, akkor egy szerencsés kiválasztott 
vagy, mert igaz, hogy sokan tudnak hálálkodni, 
mégsem teszik azt.” 
 
Sok minden van, amit természetesnek veszünk, 
de ezt az írást olvasva érezzük, hogy számtalan 
áldásban van részünk. Gyakorolnunk kell a 
hálaadást, mert ezáltal tudatosítjuk és 
megértjük, hogy életünkben mennyi mindent 
köszönhetünk Istennek és mennyi minden van, 
amiért hálásak lehetünk. 
 
Számláld meg az áldásokat a próbák helyett. 
Számláld meg a nyereségeidet a veszteséged 
helyett. 
Számláld meg az örömödet a jajok helyett. 
Számláld meg a barátaidat az ellenség helyett. 
Számláld meg a mosolyokat a könnyek helyett. 
Számláld meg a bátorságodat a félelmek 
helyett. 
Számláld meg jótetteket a sértések helyett. 
Számláld meg az egészséged a pénzed helyett. 
Számláld meg Isten művét a magadé helyett. 
 
Hogy is írja Sík Sándor a Te deum című 
versében? Hála legyen Uram, hála legyen. Hát, 
az legyen. 
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Sík Sándor: Te Deum 
 
Téged Isten dicsérlek  
és hálát adok mindenért.  
Hogy megvolt mindig a mindennapim  
és nem gyűjtöttem másnapra valót,  
hála legyen.  
Hogy mindig jutott két garasom adni,  
és magamnak nem kellett kéregetnem,  
hála legyen.  
Hogy értenem adatott másokat,  
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,  
hála legyen.  
Hogy a sírókkal sírni jól esett,  
és nem nevettem minden nevetővel,  
hála legyen.  
Hogy megmutattál mindent, ami szép  
és megmutattál mindent, ami rút,  
hála legyen.  
Hogy boldoggá tett minden, ami szép  
és ami rút, nem tett boldogtalanná,  
hála legyen.  
Hogy sohasem féltem a szeretettől  
és szerethettem, akik nem szerettek,  
hála legyen.  
Hogy akik szerettek, szépen szerettek,  
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,  
hála legyen.  
Hogy amim nem volt, nem kívántam,  
és sohasem volt elég, aki voltam,  
hála legyen.  
Hogy ember lehettem akkor is,  
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,  
hála legyen.  
Hogy megtarthattam a hitet,  
és megfuthattam a kicsik futását,  
és futva futhatok az Érkező elé,  
s tán nem kell a városba mennem  
a lámpásomba olajért,  
hála legyen!  
Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!  
és ma is kiálthatom: úgy legyen!  
és holnap és holnapután és azután is  
akarom énekelni: úgy legyen! –  
hála legyen, Uram!  
hála legyen! 
 
 
Bemutatkozik beszolgáló lelkészünk, 
Kriza János 
 
A Budapesti Unitárius Egyházközség új 
lelkészének megválasztásáig Kriza János, a 
miskolci székhelyű Észak-magyarországi 
Unitárius Szórványegyházközség lelkésze látja 

el a beszolgáló lelkészi feladatokat. Az 
alábbiakban Kriza János bemutatkozását 
olvashatják.  
 

 
Kriza János, egyházközségünk beszolgáló 

lelkésze 
 
1972-ben születettem Nagyváradon, apai ágon 
családom torockói származású. Iskoláim 
elvégzése után, 1990-ben nyertem felvételt a 
kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetbe. 1995–
1996-ban Kolozsváron a monostori 
egyházközségben voltam segédlelkész, majd 
1996 októberétől az egyházi nyomda és kiadó 
vezetőjeként dolgoztam.  
 
Kiadóvezetői munkám mellett, a kidei 
egyházközségben és a hozzá tartozó 
szórványokban Désen és Besztercén 
teljesítettem szolgálatot. 1999-ban szenteltek 
lelkésszé a vargyasi zsinaton. 
 
2004-ben költöztem Miskolcra és 2013-ig „világi” 
pályán dolgoztam. Amikor felkértek, főállásom 
mellett is rendszeresen végeztem lelkészi 
szolgálatot, szolgáltam a pestszentlőrinci, a 
budapesti és a miskolci egyházközségekben. 
2013 júliusától, főállásban az Észak-
magyarországi Unitárius 
Szórványegyházközség lelkésze vagyok. 2016-
ban sikeresen diplomáztam a Miskolci Egyetem 
Gazdaságtudományi Karán, mint okleveles 
közgazdász. 2018. július 1-től kaptam 
kinevezést Kászoni-Kövendi József püspöki 
helynök úrtól a Budapesti Egyházközség 
beszolgáló lelkészi feladatainak ellátására.  
 
Feleségem Lakatos Adél Csilla lelkész–klinikai 
szakpszichológus, egy gyermekünk van, Kristóf. 
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Lelkészünk, Kászoni-Kövendi József 
közel negyedszázéves szolgálat után 
kibúcsúzott egyházközségünkb ől 
 
Június 17-én, vasárnap délután öt órától – 
zsúfolásig megtelt Nagy Ignác utcai 
templomunkban – tartotta kibúcsúzó 
istentiszteletét Kászoni-Kövendi József püspöki 
helynök, aki két évtizeden át szolgált 
egyházközségünk lelkészeként, és most 
nyugalomba vonult. A püspöki helynöki 
tisztséget 2020-ig folyamatosan ellátja. A 
megható ünnepséget a BUE Hírlevélben most 
Kaveczkiné dr. Farkas Katalinnak, 
egyházközségünk gondnokának laudációjával 
idézzük fel. 
  
Kászoni-Kövendi József a Kolozsvári Teológiai 
Intézetben végzett tanulmányait követően 
elvégezte a Manchesteri Unitárius Kollégium 
akadémiai tanfolyamát, majd az amerikai 
Berkeley egyetem előadásait hallgatta.  
 
Hosszú utat tett meg máig, az unitáriusoknak 
drága Erdélyből indulva, mindvégig hű maradva 
a gyökerekhez, az unitárizmus hitelveihez.    
 
1977-ben kezdte meg lelkészi szolgálatát 
Erdélyben, Bözödkőrispatak-Bözödújfalun. Az 
itteni három, majd Homoródszentmártonban 
eltöltött tizennégy éves szolgálat után nyert 
kinevezést 1994. május 1-től a budapesti 
Hőgyes Endre utcai gyülekezet élére.  
 
1998. június 1-től lett a Nagy Ignác utcai, 
belvárosi gyülekezet vezető lelkésze.  2012. 
október 27-én a Magyar Unitárius Egyház 
Magyarországi Egyházkerülete püspöki 
helynökének választották. 
 
A Budapesti Unitárius Egyházközségben eltöltött 
20 év külön korszakot fémjelez az 
egyházközség történetében.  
 
Szeretve tisztelt lelkészünk 2018. június 17-én 
búcsúzott ki a lelkészi szolgálattól.  
 
Nehéz összefoglalni sokrétű tevékenységét, 
amellyel az egyházközséget gazdagította.  
Egyházközségünk számára a legfontosabb a 
gyülekezeti szolgálat, amelynek során 
kiemelkedő színvonalú prédikációkkal 
ajándékozott meg bennünket. Ezek 
meghallgatása tanulságot, élményt jelentett 

nemcsak az unitárius hívek, hanem a más 
felekezetű hívek, barátok számára is. 
Templomi szolgálata mellett számtalan esketést, 
keresztelést és temetési szertartást, hitoktatást 
végzett.    
 
Nagy szeretettel foglalkozott a fiatal 
generációval, a konfirmandusokkal, akiket 
lelkiismeretesen és nagy szeretettel készített fel 
a konfirmációra. Emlékezetesek a fiatalok 
számára a közös erdélyi kirándulások és a 
magyarkúti találkozók, amelyeknek gyermekeink 
is részesei lehettek.  
 
A magyarkúti egyházi ingatlanon tartott 
szabadtéri istentiszteletek felejthetetlenek a 
hívek számára. 2001. szeptember 8-án 
indítottuk újra az egyházközségi életet 
Magyarkúton, először szabadtéri istentisztelettel 
évi két alkalommal, tavasszal és ősszel, majd a 
nyári gyermektáborok szervezése következett. 
2018. június 2-án 36. alkalommal tartott itt 
tiszteletes úr istentiszteletet, áhítatot.  
  
Elsősorban az ő közreműködésével, az 
egyházközség kitűnő kapcsolatot alakított ki a 
portlandi testvér-egyházközséggel, ahová több 
alkalommal is elkísérte fiataljainkat és 
hozzájárult az amerikai fiatalok tartalmas 
magyarországi programjához.  
 

 
Kászoni Kövendi József, mint 

egyházközségünk lelkésze, utolsó vasárnapi 
istentiszteletén szószéki szolgálatot végez 

(2018. június 17.)  
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Tiszteletes úr kitűnő kapcsolatokat alakított ki 
más felekezetek képviselőivel, valamint a 
Belvárosi V. ker. Önkormányzattal is, amelynek 
köszönhetően számos alkalommal részesült 
anyagi támogatásban egyházközségünk.  
 
Tevékenységével, a média szerepléseivel 
nagyban hozzájárult az unitáriusok 
elismertségének növeléséhez. 
Nem hagyhatjuk említés nélkül jelentős szerzői, 
társszerzői munkásságát sem, amelynek során 
számos prédikációs kötettel, tanulmánnyal 
gazdagított bennünket. Rendszeresen publikált 
unitárius folyóiratokban, hírlevelekben is.  
Publikációi között angol illetve kétnyelvű 
kiadványok is helyet kaptak, amelyek közül a 
legjelentősebbek: 
 

- 2000-ben "Csak Neki szolgálj!" 
prédikációs kötet. 

- 2003-ban, 2005-ben 2. kiadás "Mészkő", 
fordítás.  (A mű eredeti címe: Alabaster 
Village, Cristine Morgan, Beacon Press, 
Boston, 1977). A kétnyelvű kötet 
(Mészkő-Alabaster Village) 2008-ban 
jelent meg. 

 
Külföldi kapcsolatai révén, nyugati, rokon 
egyházközséghez tartozó vendégek, kiemelkedő 
személyiségek látogatták meg gyülekezetünket.  
Tiszteletes úr jelentős művészekkel, alkotókkal 
ápolt és ápol jó barátságot, kapcsolatot, 
amelynek köszönhetően egyházközségünkben 
ezek az ismert művészek kiállításokat rendeztek 
és koncerteket, előadásokat tartottak.  
 
Kiváló angol nyelvi tudása révén is, több 
nemzetközi és hazai szervezetben vállalt 
tisztséget, mint az Európai Unitárius 
Univerzalista Bizottságban és a Nemzetközi 
Unitárius Univerzalista Tanácsban, valamint a 
Magyarországi Unitárius Egyház Teológiai 
Intézetében. 
 
Hálával tartozunk számos, a Nagy Ignác utcai 
templomos ingatlanon végzett felújításért, 
amelyekben részt vállalt az elmúlt évek során. 
Ezek között említendő a templom szószékének 
és padsorainak, orgonájának felújítása, a 
gyülekezeti terem átalakítása, a templomi 
üvegablakok restaurálása és számos más 
felújítási és restaurálási munka. Kiemelkedő 
élményt jelentett számunkra templomunk 
fennállásának 125 éves évfordulójának 
megünneplése, amelyben, aktív 

közreműködésével, a budapesti egyházközség 
kiemelkedő szerepet vállalt.      
 
Köszönettel tartozunk értékes segítségéért, 
amellyel a presbitérium és a gondnok munkáját 
támogatta. Kedvessége, közvetlensége, 
segítőkészsége bátorítást jelentett számunkra, 
bármilyen probléma esetén segített azok 
megoldásában.  
 
Itt és most hálát adunk minden erőfeszítéséért, 
amelyet gyülekezetünkért tett, büszkék vagyunk 
arra, hogy ennyi éven át egyházközségünket 
szolgálta. Megköszönjük áldozatos szolgálatát, 
a sok emlékezetes igehirdetést, a lelkipásztori 
gondoskodást, a közösség építését. Köszönjük, 
hogy erősített, bátorított bennünket és sok 
mindenben példát adott számunkra. Köszönjük 
kedvességét, szeretetét, amelyet szívünkben 
őrzünk. 
 
Olyan családi támogatással végezhette 
munkáját, amelyért köszönetet kell mondanunk 
szeretteinek is. Erős hite, az egyházközségben 
és az egyházkerületben végzett hűséges, 
lelkiismeretes szolgálata, és családszeretete 
példa a jövő nemzedékek számára is!  
 
Elkövetkezett az a nap, amikor drága lelkész 
urunk, 20 év nálunk töltött szolgálat után 
ünnepélyesen kibúcsúzott a gyülekezettől. A 
búcsú nehéz, mivel az egyházközségünkben 20 
év szolgálatot kellett lezárnunk. Ezen 
időszakban Lelkész urunk végig odaadással, 
hűséggel, minden erejét latba vetve végezte a 
szolgálatot gyülekezetünk javára és épülésére.  
 
Lelkészi pályája befejezésével hite, hitvallása 
nem változik, csupán a napi teendői száma 
csökken. Szerencsére, az egyházzal való aktív 
kapcsolata nem szűnik meg, mivel a püspöki 
helynöki megbízatást továbbra is betölti.  Bár 
lelkészi szolgálata véget ér, reméljük, és 
biztosak vagyunk abban, hogy a jövőben is 
támogatja egyházközségünket céljai elérésében.  
 
Megköszönve gyülekezetünknél végzett sok 
éves szolgálatát, kívánunk neki nagyon jó 
egészséget, sok boldogságot, Isten áldása 
kísérje élete minden napján, családjával együtt! 
 

Kaveczkiné dr. Farkas Katalin, gondnok 
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Tájékoztatás a lelkészválasztás 
menetér ől, állásáról  
 
Az alábbiakban arra vállalkozom, hogy 
összefoglaljam Kászoni-Kövendi József lelkész 
2018. július 1. napján történő nyugdíjba 
vonulását követő eseményeket, illetve az azt 
megelőző, a lelkészválasztással kapcsolatos, a 
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi 
Egyházkerülete (MUEME) elnökségével 
folytatott tárgyalásokat:  
 

− 2018. április 11.  napján a presbitérium 
felhatalmazta annak elnökségét 
tárgyalások folytatására a lelkészi 
lakással kapcsolatosan, melynek 
előzménye, hogy a MUEME elnöksége, 
illetve főgondok úr arról tájékoztatott, 
hogy a jelenlegi lelkészi lakás nem 
maradhat a BUE birtokában, mivel az 
udvarra tervezett lift megépítése esetén 
csak a jelenlegi lelkészi lakáson 
keresztül biztosítható átjárás a 
lépcsőházba. A BUE presbitériuma, 
természetesen, támogatja a lift építését, 
azonban az ahhoz szükséges anyagi és 
engedélyezési kereteket még nem látja 
megfelelően kialakítva; 

− 2018. június 5.  napjára kapott a BUE 
elnöksége időpontot a fenti 
tárgyalásokra, amelyen  nem született 
megállapodás, tekintettel arra, hogy a 
MUEME elnöksége által felajánlott 
cserelakás sem méretében, sem 
kialakításában nem képezett a BUE 
elnöksége szerint méltó cserelakáshoz 
tárgyalási alapot. A BUE elnöksége és 
presbitériuma a lakások cseréjét nem 
tartja kizártnak, de a mostanihoz 
hasonló cserelakás felajánlása képezi 
az elsődleges tárgyalási alapot. A BUE 
elnöksége szerint a lelkészi és egyéb 
lakások cseréjét a közgyűlés is jóvá kell 
hagyja;  

− 2018. július 1.  napjával a BUE lelkésze 
nyugdíjba vonult, 45 napon belül meg 
kellett tartani a lelkészválasztás módját 
meghatározó közgyűlést;  

− 2018. július 29.  napján (a július 22-i, 
határozatképtelen közgyűlést követően) 
a megjelent közgyűlési tagok 
szavazattöbbséggel a meghívásos 
eljárást szavazták meg  a 
pályáztatással és a püspöki 
kinevezéssel szemben;  

− 2018. augusztus 17.  napján a BUE 
presbitériuma, a fenti felhatalmazás 
alapján, 1/2018.8.17. határozatszám 
alatt Dr. Czire Szabolcs lelkész 
jogállású teológia tanár t nevezte meg 
a Budapesti Unitárius Egyházközség 
által meghívandó lelkésznek;  

 

 
Dr. Czire Szabolcs lelkész, teológiai tanár 

 
− 2018. szeptember 3 -án (a jegyzőkönyv 

hitelesítését követő, a szabályzat 
szerinti 8 napon belül) megküldtük az 
augusztus 17-i jegyzőkönyvet a püspöki 
helynöki hivatalba. A püspöki helynök 
feladata megvizsgálni és megállapítani a 
presbitérium határozathozatalának 
szabályosságát, majd, a szabályzat 
szerint, haladéktalanul köteles felkérni a 
megnevezett lelkészt a jogszabály által 
meghatározott iratok benyújtására;  

− 2018. szeptember 6. napján 
Kaveczkiné dr. Farkas Katalin gondok 
asszonynak címezve a MUEME 
elnöksége azt a felvilágosítást adta, 
hogy – meglátásuk szerint - a BUE 
presbitériuma által kiállított díjlevél 
„szabálytalanságokat” tartalmaz – l. 
lelkészi lakás kérdése -, ezért azt a 
püspöki helynök nem küldi ki a felkérést 
a megnevezett lelkész részére;  

− 2018. szeptember 10 -én a BUE 
elnöksége részéről Kaveczkiné dr. 
Farkas Katalin gondnok, dr. Fori Hajnal 
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jegyző, Zoltán Csaba pénztárnok és 
Buzogány Zoltán elnökségi tag 
megválaszolta a fenti levelet. A levél 
tartalmazza, hogy a díjlevél 
felülvizsgálatában a MUEME elnöksége 
nem illetékes, a megnevezett 
szabálytalanságok semmilyen 
jogszabályi hellyel nem lettek 
alátámasztva. A BUE lelkészi lakása a 
Nagy Ignác utca 2. emeletén található, 
tekintettel arra, hogy semmilyen, 
változásra irányuló megállapodás nem 
született a MUEME és BUE között. 
Ugyanakkor kérik, hogy püspöki helynök 
a jogszabályi rendelkezések alapján 
járjon el,és kérje fel a megnevezett 
lelkészt a szükséges iratok beküldésére.  

 
A BUE presbitériuma olyan lelkészt kíván 
templomának szószékén látni, aki hosszú távú, 
és a hívek számára igazi lelki és fizikai 
közösséget szeretne és tud építeni. Dr. Czire 
Szabolcs több alkalommal jelezte, és mutatta be 
úgy a presbitérium, mint a hívek számára, hogy 
a fentiekben elkötelezett, és nagyon várja a 
közös munkát és annak gyümölcsét.  
Tekintettel arra, hogy Dr. Czire Szabolcs lelkész 
jogállású teológiai tanár a Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézet (KPTI) unitárius karán, ahol 
kulcsszerepet tölt be, a presbitérium számára 
bemutatott elképzelése, mely alapján lelkész úr 
Kolozsváron tömbösítve kívánja megtartani az 
óráit akként, hogy heti két napot tölt 
Kolozsváron, mellyel a budapesti szolgálat 
semmilyen módon nem fog sérülni, elfogadható.  
Ugyanakkor, tudni kell, hogy a MUE 
lelkészválasztási szabályzata alapján, a lelkészi 
jogállás és a teológiai tanári jogállás egyidőben 
történő betöltéséhez a Magyar Unitárius Egyház 
Képviselő Tanácsának (EKT) engedélye 
szükséges.  
Az EKT ülésére október 5-én kerül sor.  
Reményeink szerint a Dr. Czire Szabolcs által 
már benyújtott kérelem engedélyezése nem 
ütközik akadályba, és az engedélyezési eljárást 
követően a lehető leghamarabbi időpontban lesz 
ismét állandó lelkésze a Budapesti Unitárius 
Egyházközségnek, akivel örömteli építkezésbe 
kezdhetünk.  
 
Hisszük, hogy az ember energiáit és 
munkabírását a kitűzött célok elérése iránti vágy 
megsokszorozza. És hisszük, hogy a BUE 
presbitériuma és hívei olyan segítséget és 
háttértámogatást tudnak Dr. Czire Szabolcsnak 
nyújtani, hogy az átgondolt vállalásait a legjobb 
tudása szerint fogja teljesíteni úgy a BUE, mint a 

KPTI és MUE megelégedésére.  
 
Mert az erő a csapatban van, a Jóisten a közös 
vállalást és egyirányú haladást segíti. Mi meg, 
mint a Magyar Unitárius Egyház hívei egyazon 
irányba szeretnénk haladni.  
 

Dr. Fori Hajnal, jegyző 
 
Megjegyzés 
 
Mindazok, akik Dr. Czire Szabolcs lelkészről, 
teológiai tanárról, akit a presbitérium meghívott 
az egyházközség lelkészénének, további 
információkat szeretnének megtudni, főként 
tudományos munkásságáról, a wikipedián 
olvashatnak. 
(https://hu.wikipedia.org/wiki/Czire_Szabolcs)  
 
 
Dr. Hatfaludy Zsófia tiszteletbeli 
gondnok címben részesült 
 
A Budapesti Unitárius Egyházközség 
közgyűlése egyhangúlag támogatta Dr. 
Hatfaludy Zsófia, egyházközségünk korábbi 
gondnoka, tiszteletbeli gondnoki címre történő 
felterjesztését a Magyar Unitárius Egyház 
Képviselő Tanácsához. A tiszteletbeli gondnoki 
cím adományozásáról a Magyar Unitárius 
Egyház Főtanácsa 2018. július 6-i ülésén 
döntött. Az alábbiakban gondnokunk, 
Kaveczkiné dr. Farkas Katalin bemutató 
méltatását közöljük. 
 
Dr. Hatfaludy Zsófia 1948-ban született 
Csányban. 
 
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerészeti Karán szerzett gyógyszerész 
diplomát, majd egyetemi doktori címét a 
Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetemen 
nyerte el. 1992-ben lett a biológiai tudományok 
kandidátusa. 
 
Az Unitárius Egyházhoz való kötődését és hitét 
nagymamájának és édesanyjának köszönheti. 
Anyai ágon háromszéki unitárius családból 
származik. Nagyapai ágon református, apai 
ágon katolikus felmenőkkel rendelkezik a 
család.  
 
2010 és 2015 között töltötte be az 
Egyházközség gondnoki tisztségét. Egyik fontos 
és sikeres tevékenysége volt, hogy Dr. 
Barabássy Sándorral együtt főszerkesztője volt 
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“A Budapesti Unitárius Egyházközség története” 
című kötetnek, amely a templomunk 
felszentelésének 125 éves évfordulójára jelent 
meg 2015-ben. 
 
A Gondviselés Segélyszervezet felügyelő 
bizottsági tagja és aktív önkéntese a különféle 
jótékonysági akciókban. 
 
A Magyarországi Egyházkerület 
Nőszövetségének létrehozásában is fontos 
szerepet vállalt, megszervezve a magyarkúti 
találkozót, ahol lefektették a megalakulás 
alapjait. 
 

 
Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök 
átadja a tiszteletbeli gondnoki címet Dr. 

Hatfaludy Zsófiának 
 
Gondnoki tevékenységének kiemelkedő 
eredménye volt továbbá, hogy segítette az 
egyházközséget számos színvonalas 
rendezvény és program szervezésében, 
amelyek közül kiemelkedtek az Érték+Őrző 
Estek programjai. 
 
Nagy szeretettel gratulálunk Zsófiának az 
elismerő címhez és kívánunk neki sok 
boldogságot, jó egészséget. 
 
 

Nyári Unitárius Hittantábor 
Magyarkúton 
 
„És látta Isten, hogy ez jó.” 
 
Új szervezőcsapattal, nagy tervekkel és még 
nagyobb izgalommal vágtunk bele a tábor 
előkészítésébe. A tábor témájának az Isten által 
teremtett világot választottuk. A teremtést, a 
környezetvédelmet, a tudatos vásárlást, 
reklámok hatását beszéltük át. A kézműves 
foglalkozások megszervezését Jancsik Dóra 
vállalta. 
 
Az előzetes helyszínbejárások 30-36 fokos 
hőségben történtek, így okkal reménykedtünk 
abban, hogy a rengeteg szabadtéri programunk 
egytől egyig megvalósulnak, sőt strandolás, kerti 
zuhanyozás, mindennapi tábortűz és éneklés 
zavartalan lesz. Aztán az időjárás megviccelt 
bennünket. A nyár egyetlen esős hetét fogtuk ki.  
 
Ez nem akadályozott bennünket, abban, hogy 
egy kellemes, tartalmas hetet legyünk együtt.  
 
Utólag végig nézve Nóra által készített 
Facebook-naplót, és olvasva a szülők 
kommentjeit nem is látszik, hogy öt napon át 
esett az eső. Amikor egy kicsit elállt, mi már kint 
is voltunk a kertben és az előre eltervezett 
programot sikerült jó hangulatban megvalósítani. 
 
Programjaink a teljesség igénye nélkül: magokat 
ültettünk, üveget festettünk, dekopázsoltunk, 
autógumit festettünk, virágot ültettünk, 
meglátogattuk a nógrádi várat, Szendehelyre 
kirándultunk, tábortüzet raktunk, 
számháborúztunk. 
 

 
 

Táborozók csoportja a nógrádi kiránduláson 
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Minden nap tartottunk hittanórát. Amikor esett az 
eső: unitárius címert ragasztottunk, 
tejesdobozból pénztárcát készítettünk, dalokat 
tanultunk. A 450. évfordulóra készített puzzle-t 
raktunk ki. A tábor zárásaként pedig szombaton 
sajátmagunk készített paprikáskrumplival vártuk  
a gyerekekért érkező szülőket. 
 
Ez a kis csapat bebizonyította, hogy a 
hatévestől a tizennégyévesig mindegyik 
gyermek képes egymásra odafigyelve, vigyázva, 
jó hangulatban komoly és komolytalan dolgokról 
beszélgetni, és együtt eltölteni egy hetet. Szóval 
a gyerekek és mi is tartalmas hetet töltöttünk el 
a magyarkúti vendégházban. 
 

J. Bernáth Márta, presbiter 
 
Egyházközségünk életéb ől 
 
Május 20-án , Pünkösd vasárnap 9 órakor és 11 
órakor, illetve május 21-én, pünkösdhétfőn 11 
órától úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi 
istentiszteletet tartottunk. Az istentiszteleteken 
Kászoni-Kövendi József lelkész püspöki helynök 
szolgált. Vasárnap 11 órától dr. Czire Szabolcs 
lelkész-teológiai tanár végzett szolgálatot és 
mondott úrvacsorára ágendát. 
 
Június 1-én és 2-án  konfirmandusainkkal a 
festői szépségű Magyarkúton a konfirmációs 
felkészítőt tartottunk. 
 
Június 2-án , szombaton 12 órától 
hagyományainkhoz híven nyárköszöntő 
istentiszteletet tartottunk Magyarkúton 
egyházközségünk Fenyőliget Vendégházának 
kertjében. 
 
Június 3-án , vasárnapi Istentiszteletünk után dr. 
Mayer Péter fotóművész „Az Afroamerikaiak 
Vizuális Gazdagsága” című fotókiállításának 
megnyitójára került sor gyülekezeti termünkben. 
Ezen a vasárnapon – idén már második 
alkalommal, hagyományt teremtve – egy 
találkozóra hívtuk mindazokat, akik 10 illetve 20 
éve konfirmáltak egyházközségünkben. Ez 
utóbbi rendezvényről szól Soós Judit 
presbiterünk rövid beszámolója:  
 
„Az eltelt évtized, évtizedek elkerülhetetlenné 
tették most is az egymásnak való 
bemutatkozást. Úgy gondolom, hogy ez is 
megerősíti mindannak szükségét, hogy a 
kapcsolatot egyre szorosabban tartsuk mind az 
Egyházunkkal, mind pedig egymással. 
 

A találkozón hatan vettek részt. Lelkészünk 
Kászoni Kövendi József 20 évvel ezelőtt kezdte 
meg szolgálatát a Nagy Ignác utcai 
templomunkban. Az 1998-ban konfirmáltak 
közül, mint első tanítványa, Jakab Júlia  is részt 
vett a találkozón. A volt konfirmandusok egy 
ebéddel egybekötve, jó hangulatban, 
megosztották egymással az elmúlt, és jelenlegi 
életüket. A találkozón Jakab Júlia mellett részt 
vett Demeter Szabolcs Botond, Schiller Andrea, 
valamint Zoltán Zoltána (Zoltán Csaba 
pénztárnok leánya) és Káldi Brigitta (az én 
leányom) 
 
Úgy gondolom, hogy a találkozókat nekünk, 
szülőknek is fontos, hogy szorgalmazzuk és 
támogassuk. Soraimat volt lelkészünk Huszti 
János és volt püspökünk Dr. Ferencz József 
„kedvenc" zsoltárával és 30 évvel ezelőtt 
elhangzott mondatával szeretném zárni. „Taníts 
minket úgy számlálni napjainkat mindenható 
Isten, hogy bölcs szívhez jussunk." „Az Egyház 
örök, a mulandók mi vagyunk.” 
 
Június 10-én,  vasárnap 11 órától ünnepi 
istentiszteletet tartottunk, melynek keretében 7 
konfirmandus tett vallást hitéről, majd vett 
először úrvacsorát.  
 
Június 17-én  vasárnap 17 órától Kászoni 
Kövendi József lelkész kibúcsúzása alkalmából 
ünnepi istentiszteletet tartottunk, melyen 
gyülekezetünk előljárói, egyházkerületünk 
vezetése és lelkészei köszöntötték lelkészünket, 
aki 24 évig szolgálta gyülekezetünket.  
 
Az ünnepi istentiszteleten közreműködött Bucsi 
Annamária operaénekes, Csucsi Ildikó 
fuvolaművész, egyházközségünk kamarakórusa, 
illetve Sass Emma zongorán.  
 
Az istentiszteletről az MTVA felvételeket 
készített a Kossuth Rádió „Egy az Isten – 
unitárius félóra” című műsorához. A szeptember 
7-i adás, illetve egyéb unitárius műsoraink az 
interneten megtalálhatók (ld. részletes 
beszámolónkat). 
 
Június 25-30 . között unitárius ifjúsági tábort 
szerveztünk Magyarkúton 17 gyermek 
részvételével. A tábor szervezéséért és 
lebonyolításáért köszönet illeti Jancsik Márta 
hitoktatónkat, Jancsik Dórát, illetve 
egyházközségünk kántorát, Mészáros Nórát (ld. 
beszámolónkat). 
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Július 15-ét ől szeptember 2-áig  
egyházközségünkben Nagy Zsuzsanna 
Erasmus ösztöndíjas kolozsvári unitárius 
teológiai hallgató teljesített legátusi szolgálatot. 
Köszönjük az itt töltött idő alatt végzett 
lelkiismeretes, odaadó munkáját.  
 
Július 29-én  – a július 22-i közgyűlés 
határozatképtelensége miatt – megismételt 
közgyűlést tartottunk templomunkban. 
 
Szeptember 9-t ől, minden vasárnap ismét 
várjuk egyházközségünk gyermekeit „Kerek a 
világ” vasárnapi iskolai foglalkozásunkra, 
melyekre istentiszteletünk ideje alatt 11 órától 
kerül sor az első emeleti hittanórai teremben. 
 
Szeptember 10-t ől egyházközségünk lelkészi 
hivatalában köszönthetjük ismét Postásné 
Balázs Ildikót, aki szerdán, csütörtökön és 
vasárnap végez irodai szolgálatot. 
Egyházközségünk lelkészi hivatala így a szokott 
rendben hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között 
illetve vasárnap 10-13 óráig tart nyitva. 
 
Szeptember 15-én,  szombaton immár ötödik 
alkalommal vett részt egyházközségünk az Ars 
Sacra fesztivál programsorozatában.  
 
A Nyitott Templomok Napján idén már déltől 
vártuk a hozzánk betérőket: 13 órakor a 
„Lipótvárosi séta” keretében érkezett egy népes 
csoport templomunkba, majd 17 órakor 
hagyományos ismeretterjesztő körsétára vártuk 
az érdeklődőket.  
 
Idén Muszka Ibolya, majd Kászoni-Kövendi 
József vezetésével a megújult Könyvtár és 
Levéltárat, a gyülekezeti termünkben lévő 
tárlatunkat és természetesen templomunkat 
tekinthették meg a hozzánk betérők.  
 
18 órakor kezdődő koncertünkön Bach Goldberg 
variációja csendült fel a Budapesti Vonósok 
szólistáinak (Beke Ágnes, Kárpáti Szilvia, 
Vámos Marcell) előadásában, L. Beke Ágnes 
tartalmas és szórakoztató műismertetésével. 
20 órától hagyományainknak megfelelően 
táncházat tartottunk templomos ingatlanunk 
udvarán. Muzsikált Vizeli Bálint és bandája.  
 
Ezúton köszönjük mindenkinek, aki a 
színvonalas és nagy sikert aratott rendezvény 
szervezésében, lebonyolításában 
közreműködött, illetve adományaival segítette 
létrejöttét.  
 

 
 

A Budapesti Vonósok szólistái (Beke Ágnes, 
Kárpáti Szilvia, Vámos Marcell) a Nyitott 
Templomok Napján tartott koncert után 

 
Közeljöv őben tervezett programjaink  
 
Október 6-án  a Magyar Unitárius Nők Országos 
Szövetségének (MUNOSZ) találkozójára és 
közgyűlésére kerül sor a Bartók Béla 
Egyházközségben. Ez alkalommal a megnyitó 
és az áhítat után Horn Ildikó és Bartha Mária-
Zsuzsánna előadásait hallgathatjuk meg. Az 
alkalmon közreműködik egyházközségünk 
kibővített kamarakórusa. 
 
November 1-én , csütörtökön 18 órakor halottak 
napi emlék-istentiszteletet tartunk.  
 
A Magyar Unitárius Egyház idén is megszervezi 
a Dévai zarándoklatot, melyre idén november 
10-én, szombaton kerül sor. Egyházközségünk 
idén is szervez különbuszos kirándulást ebből 
az alkalomból péntek reggeli indulással, 
vasárnap esti érkezéssel. Szállásunk 
előreláthatólag Kolozsvárott, az Unitárius 
Kollégiumban lesz. Jelentkezni lehet a 
hivatalban Postásné Balázs Ildikónál és 
Mészáros Nóránál vagy J. Bernáth Márta 
presbiternél, az alábbi e-mail címen: 
marta.jbernat@freemail.hu  
 
November 18-án,  vasárnap Dávid Ferenc 
ünnepi Istentiszteletet tartunk, melyen 
közreműködnek egyházközségünk vasárnapi 
iskolás gyermekei.  
 
Ebben az évben – az elmúlt évekhez hasonlóan 
– Advent vasárnapjain ismét kiállítás-
megnyitóra, koncertekre kerül sor, a karácsonyi 
ünnepre való felkészülés jegyében. Családi 
napot is tervezünk, mézeskalács-sütéssel, 
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adventi koszorú készítésével. A pontos 
időpontokat szószéki hirdetéssel, valamint 
honlapunkon közöljük. Alkalmainkra, 
istentiszteleteinkre mindenkit szeretettel hívunk 
és várunk. 
 

Mészáros Nóra Zita, énekvezér 
 
 
Beszámoló az Unitárius N ők Országos 
Szövetségének (UNOSZ) közgy űlésér ől 
  
Az évente megrendezett UNOSZ közgyűlésre 
ezúttal Kolozsváron került sor, a Belvárosi 
Unitárius Egyházközség templomában 2018. 
augusztus 18-án. 
Budapestről hatan vettünk részt a közgyűlésen 
és az azt követő találkozón. Rajtam kívül Vékás 
Domokosné Julianna tiszteletbeli presbiter, Soós 
Judit,  Bernáth Márta presbiterek, Postásné 
Balázs Ildikó, valamint Erdő Mária, 
Pestszentlőrinci Egyházközség presbitere.  
 
Szombaton reggel 60 egyházközségből 350 
unitárius nőtestvér érkezett a közgyűlésre. Az 
ünnepség zászlófelvonulással kezdődött. Az 
egyházközségek nőszövetségi zászlóit a 
zászlóvivő asszonyok hozták be. Gyönyörű és 
különálló székely ruhákban büszkén vonultak 
be. Mindenkinek a szemében csillogást és az 
odatartozás örömét láttam. Rácz Norbert, 
unitárius lelkész üdvözölte a vendégeket. Rácz 
Mária lelkész asszony tartotta az áhítatot. A 
köszöntő beszédeket Dimény József esperes és 
Gyerő Dávid főjegyző mondták, akik méltatták 
az UNOSZ munkáját és köszönetet mondtak az 
elnökség tagjainak. 
 A rendezvényen – a MUNOSZ elnökeként – az 
alábbi rövid köszöntőt mondtam el: 
Szeretettel köszöntöm az UNOSZ vezetőségét, 
az unitárius nőtestvéreket és a meghívott 
vendégeket. A magyarországi unitárius 
nőtestvérek üdvözletét tolmácsolom, akik 
lélekben velünk vannak ezen a jeles évfordulón, 
amikor egyház alapításunk 450-ik évfordulóját 
ünnepeljük. Meghatódva állok a Belvárosi 
Unitárius templom falai között, mert életem 
fontos stációit biztosították. Szüleim ebbe a 
templomba hoztak el megkeresztelni, 
gyermekkoromban itt jártam vallásórákra, 
később itt konfirmáltam, ahol a hitvallásomat 
mondtam el. Utamon tisztelt Sebe Ferenc 
lelkészúr irányított. 
Itt kiemelném a Hitvallásunkból a 4. pontot 
”Hiszek az Unitárius Egyház hívatásában,” – ami 
a mai napig elkísért – és tudom, hogy titeket is. 
Egyház alapításunk 400. évfordulója alkalmából 

is jelen voltam. Szeretném kifejezni tiszteletemet 
és megbecsülésemet egy főhajtással azoknak a 
lelkésznőknek, kántoroknak, tiszteletes 
asszonyoknak, tanítónőknek, 
presbiterasszonyoknak, nőszövetségi 
asszonyoknak és minden unitárius 
nőtestvéreknek, akik már nincsenek az élők 
sorában. Alázatos odaadó munkájukkal, 
valamint hitükkel támogatták az Unitárius 
egyház fennmaradását ezen a 450-ik 
évfordulón. 
 
Isten áldása kísérje életűket és munkájukat az 
ittlévőknek és azoknak is, akik nem tudtak jelen 
lenni a mindennapok feladataik elvégzésében. 
Köszönöm, hogy együtt lehetünk. 
  
A délutáni programban az Unitárius Nők 
Imakönyvének bemutartására került sor, 
amelynek címe: Imák és elmélkedések.  
Délután meglátogattuk a kolozsvári 
Vallásszabadság Házát (a korábbi püspöki 
házat), melyet felújítása után. 2018. július 7-én 
avattak fel. A ház a Belvárosi Unitárius 
templommal szemben áll. Az épület konferencia 
központként, kiállítások helyszíneként, egyházi 
múzeumként, valamint vallástudományi 
kutatóközpontként is működik.  

 
Sigmund Mária Julianna, a  MUNOSZ elnöke 

 
Kriza János lelkész jelentése a 2018. 
júniustól szeptemberig végzett 
egyházközségi szertartásokról 
 
KERESZTELÉS 
  
Imre János Attila és Jakab Ágnes kislánya 
Kincső Viktória 
 
Hegedűs Árpád és Nyárádi Tünde kisfia Árpád  
 
Bérczi Balázs és Dávid Orsolya kisfia Szilárd 
 
Demeter Gábor és Vásárhelyi Zsófia kisfia 
Gábor 
 
Kolumbán Ferenc és Papp Zsuzsa kislánya 
Zsófia Izabella 
 
Bálint István és Házi Olga kislánya Olga 
 
Lakatos Márton és Juhos Gabriella kislánya 
Hanna 
 
Dáné István és Bányász Andrea kisfia Mátyás 



BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL              XVIII. ÉVF. 3. SZÁM          2018. JÚNIUS - SZEPTEMBER 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

12 

 
Tar Domokos Géza és Tar Takács Emese kisfia 
Benedek Domokos 
 
Pécz Gergely és Pécz Eszter kislánya Regina 
Dorottya 
 
Scridon Sándor Lajos és Scridonné Lázár 
Erzsébet kisfia Sándor 
 
Farkas András és Farkas Tünde kisfia Vince 
 
Pongrácz Zoltán Ádám és Bánki Melinda 
Zsuzsanna kislánya Anna Olívia 
  
ESKETÉS 
 
Kauser Ádám és Berbecary Mária Magdolna 
 
Boncza Attila és Bálint Olga 
 
Nemes Nagy Attila és Daróczy Borbála Vilma 
  
TEMETÉS 
 
Bartha Gáborné szül. Kerényi Anna Mária, élt 73 
évet 
 
Kisgyörgy Sándor, élt 75 évet 
 
 
Álláshirdetés 

 
Egyházközségünk részmunkaidős munkakörbe 

várja a feltételeknek megfelelő munkatárs 
jelentkezését: 

 

Titkárságvezet ő 

 
Követelmények: 

• Legalább középfokú végzettség, 

• Számítógép felhasználói ismeretek (Word, 
Excel, PowerPoint), 

• Jó kommunikációs képesség,  
• Készség önálló munkavégzésre, 
• Adminisztrációs területen szerzett 

tapasztalat és angolnyelv-tudás előnyt 
jelent, 

• Nem követelmény, hogy a pályázó unitárius 
hitvallású legyen. 

 
Feladatok: 

• Irodai telefon kezelése, 
• Szertartást igénylők tájékoztatása 
• Levelezés, dokumentumok iktatása, 

nyilvántartása, rendszerezett tárolása,  
• Pénztár- és internet bank kezelése, 
• Egyszeres könyvelés vezetése Excelben,  
• Leltározás (kétévente), 
• Az iroda működéséhez szükséges eszközök 

beszerzése, 
• Adatbázisok (címlisták) összeállítása és 

kezelése, 
• A lelkész programjainak szervezése, 
• Pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, 

közreműködés a pályázatok elkészítésében 
és elszámolásában, 

• Időszaki pénzügyi jelentések készítése. 
 

Munkarend: 
• 18 órás munkahét, 
• Hétfőtől csütörtökig 9-tő 13 óráig, 
• Kéthetente vasárnap 10:30-tól 12:30 óráig 
 

Díjazás: 
- Megegyezés szerint. 

 
A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal az 

alábbi e- mail címre várjuk: 
csaba.zoltan@startgarancia.hu  
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